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Estructura

Cada unitat comença amb dues pàgines de presentació 
que contenen:

> Unes imatges que anticipen visualment els continguts 
que es treballen en la unitat i que van acompanyades 
d’un breu text de presentació.

> Una sèrie de preguntes que conviden a la reflexió.

> Una relació dels epígrafs que hi ha en la unitat.

> Un resum dels objectius que es pretenen assolir amb 
la unitat.

Els continguts de la unitat s’organitzen en diversos epígrafs.

La informació més important té un fons de color.

En la matèria d’Informàtica, les imatges ofereixen tanta
informació com el text.

Els quadres dels marges contenen informació útil o
interessant.

Després de llegir els continguts, seràs capaç de fer les
activitats que et proposem.

Les taules són un recurs per organitzar la informació.
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En aquesta secció et proposem tasques 
informàtiques senzilles relacionades amb el que has

treballat en la unitat.

En aquesta secció podràs comprovar la relació que
hi ha entre la informàtica i la societat en què vius.

El gran avantatge dels DVD autònoms o live-dvd és que permeten treballar amb un
sistema operatiu complet i funcional, com si estigués instal·lat totalment en el
disc dur. Per aquest motiu, es pot provar un sistema abans fer-ne el procés d’instal·la-
ció, que, d’altra banda, acostuma a esborrar el sistema operatiu anterior. Sens dubte,
és la forma més fàcil, ràpida i senzilla de provar un sistema operatiu nou com el Li-
nux, sense riscos i a un cost molt econòmic, equivalent al preu d’un DVD verge. 

Les característiques dels sistemes operatius live són les següents:

> Contenen un sistema operatiu complet, que no necessita cap altre tipus d’ins-
tal·lació ni configuració en l’ordinador. 

> Detecten automàticament cada un dels dispositius d’un ordinador (monitor, te-
clat, ratolí, targetes de so i xarxa, etc.) i els configuren correctament. 

> Solen incloure un ampli catàleg d’aplicacions també lliures, de manera que es
pot disposar d’un entorn de treball complet sense haver de tocar el disc dur de l’or-
dinador. 

Els live-dvd es poden comprar per Internet. En general, cal pagar el preu del DVD
més les despeses d’enviament, encara que, en el cas de Guadalinex (la versió del Li-
nux editada per la Junta d’Andalusia), el DVD s’envia de manera gratuïta a casa de la
persona que el sol·liciti. Una altra opció és descarregar d’Internet el sistema operatiu,
que sol trobar-se en un fitxer comprimit. L’inconvenient és que es tracta d’un fitxer
molt pesant (al voltant de 700 MB), i si no es disposa d’una connexió a Internet amb
una amplada de banda acceptable la descàrrega pot trigar dies.

Un live-cd no pot emmagatzemar els canvis de configuració, ni les personalitzacions
dels programes que conté ni desar els treballs fets per l’usuari. En aquest cas, cal uti-
litzar dispositius d’emmagatzemament: llapis USB (pen drive), disquets o el mateix
disc dur. Per tant, amb un pen drive i un live-dvd es pot utilitzar qualsevol ordinador
com si fos el nostre. Així doncs, un usuari inexpert podrà disposar d’un sistema im-
pol·lut tan bon punt reiniciï l’ordinador, lliure de virus i d’errors de configuració. A
més, d’aquesta manera també es podrà disposar d’una actualització del sistema ope-
ratiu i de les aplicacions tan sols canviant de DVD. 

L’únic problema a l’hora d’utilitzar un live-dvd és que l’ordinador funcionarà més lent
a l’hora d’iniciar els programes, ja que la lectura d’informació d’un DVD és molt més
lenta que la d’un disc dur. 

Són diverses les co-
munitats autònomes
que distribueixen ver-
sions del Linux autò-
nom tant en CD com
en DVD, i fins i tot
n’hi ha alguna que
en distribueix una
versió per als llapis de
memòria. Entra a In-
ternet i visita diverses
pàgines web, els en-
llaços de les quals
trobaràs en www.es-
paibarcanova.cat.

SISTEMES OPERATIUS AUTÒNOMS O LIVE

Els sistemes operatius tradicionals 

Fins no fa gaire, a l’hora de provar la nova versió d’un sistema operatiu, calia
instal·lar-la en el disc dur de l’ordinador. Per fer-ho, s’havia de disposar d’una màqui-
na per fer-ne la prova o d’un disc dur per instal·lar-la. Per tant, abans de començar
s’havia de col·locar aquest disc dur en la CPU i configurar-lo com a màster i, general-
ment, formatar-lo. Totes aquestes operacions implicaven temps.

Així mateix, la instal·lació i la configuració del sistema operatiu pròpiament dit també
implicava un llarg procés que, de vegades, s’allargava unes quantes hores. 

Els nous sistemes operatius 

Cada vegada que es posa en marxa un ordinador, s’arrenca automàticament el siste-
ma operatiu que hi ha instal·lat en el disc dur. Però de la mateixa manera que el sis-
tema operatiu és en el disc dur, també pot ser en un simple CD-ROM que arrenqui
des d’aquest. 

Els sistemes operatius lliures, com el Linux o el FreeBSD, ofereixen la possibilitat de
treballar amb sistemes operatius sense haver-los d’instal·lar ni configurar, ja que po-
den funcionar directament des del CD-ROM. Com que no necessiten cap instal·lació,
s’anomenen DVD autònoms o live-dvd.
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Versió live de Linux distribuïda per la 
Generalitat de Catalunya.

Versió live de Linux distribuïda per la 
Comunitat de Castella-la Manxa.

[ ]societat tecnològica

Versió live de Linux distribuïda per la 
Generalitat Valenciana.

Descripció del sistema operatiu Ubuntu.

L’Ubuntu és un sistema operatiu autònom.

Quan és possible et proposem que facis servir
algunes aplicacions de software o programari lliure.

En acabar cada unitat, et proposem que facis 
aquestes activitats, que tenen diferents graus de

dificultat, perquè comprovis el que has après i
identifiquis els aspectes en els quals has d’insistir.


